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Прадмова
Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне складзена ў адпаведнасці 

з дзеючымі вучэбнымі праграмамі для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі, 
зацверджанымі Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. 

На базавым узроўні ў 10 класе на вывучэнне сусветнай гісторыі Навейшага 
часу (1918—1945) і гісторыі Беларусі (1917—1945) адводзіцца па 1 вучэбнай 
гадзіне на тыдзень (усяго — па 35 вучэбных гадзін).

Каляндарна-тэматычнае планаванне прадстаўлена ў выглядзе табліцы, дзе 
вызначаны тэма і колькасць гадзін на вывучэнне кожнай тэмы, указаны па зна-
вальныя мэты вывучэння тэмы, спосабы вучэбна-па зна валь най дзейнасці, якія 
павінны засвоіць вучні. У планаванні так сама змешчана дамашняе заданне, 
абавязковае для ўсіх вучняў, і інды ві ду аль нае заданне, якое могуць выконваць 
тыя, хто праяўляе цікавасць да пытання, якое вывучаецца.

Дамашняе заданне можа быць вызначана на базе як асноўнага ву чэб нага 
ма тэ рыялу, так і дадатковага матэрыялу, які дапамагае раскрыць асноў ны: гі-
ста рычнага дакумента, ілюстрацыі, статыстычных даных, карта гра фі чнага ма-
тэ рыялу. Магчымы таксама заданні апераджальнага характару. Інды ві ду аль ныя 
заданні, прапанаваныя ў каляндарна-тэматычным пла на ван ні, не з’яў ля юцца 
абавязковымі і могуць выконвацца вучнямі па жаданні. Неаб ход на загадзя 
звярнуць увагу вучняў на падрыхтоўку да ўрокаў «Наш край» па гісторыі 
Беларусі, а таксама ўрокаў, прысвечаных праектнай дзей на сці. Трэба мець на 
ўвазе, што асноўны вучэбны матэрыял павінен быць за сво ены на ўроку.

Адным з эфектыўных метадаў фарміравання кампетэнцый з’яўляецца 
метад праектаў, пад якім разумеецца такі спосаб дасягнення дыдактычнай 
мэты, які павінен завяршыцца практычным вынікам, аформленым тым ці 
іншым чынам. Прагматычная накіраванасць на вынік складае аснову метаду. 
Каб да сягнуць такога выніку, неабходна навучыць вучняў самастойна мысліць, 
зна ходзіць і вырашаць праблемы, прыцягваючы для гэтай мэты веды з роз-
ных галін, прагназаваць вынікі і магчымыя наступствы розных варыянтаў 
ра шэння. Метад праектаў арыентаваны на самастойную дзейнасць вучняў 
(інды ві дуальную, парную, групавую), якую яны выконваюць на працягу пэў-
нага перыяду часу. З мэтай стварэння ўмоў для рэалізацыі праектнага метаду 
прадугледжаны спецыяльны вучэбны час для абароны праектаў. Асноў ны мі 
тэматычнымі напрамкамі распрацоўкі праектаў могуць быць:

адлюстраванне падзей і дзейнасці гістарычных асоб у творах мастацтва;
увекавечванне подзвігу савецкага салдата-вызваліцеля ў Савецкім Саюзе 

і іншых краінах;
паўсядзённае жыццё людзей у розных краінах у асобныя перыяды між ва-

ен нага часу (быт салдата на вайне, жыццё ва ўмовах нэпа і г. д.);
барацьба з беспрытульнасцю ў СССР пасля Грамадзянскай вайны;
палітычны партрэт гістарычнай асобы ў вывучаемы перыяд;
лёс чалавека ў вывучаемы перыяд;
гісторыя старой фатаграфіі;
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гісторыя сваёй сям’і ў вывучаемы перыяд;
змяненне аблічча гарадоў;
уплыў гістарычных падзей на змяненне сацыяльнага складу;
іх імёнамі названы вуліцы;
СССР і саюзнікі: уклад у Перамогу і інш.
Прыкладнымі тэмамі праектнай дзейнасці на ўроках гісторыі Беларусі 

мо гуць быць наступныя: «Роля асобы ў гісторыі», «Гісторыя Кастрычніцкай 
рэ ва люцыі 1917 г. у асобах і назвах вуліц», «Рудабельская рэспубліка», «Вынікі 
Рыжскага мірнага дагавора і гісторыя маёй сям’і», «Слуцкае паўстанне: пункты 
погляду», «Палітыка беларусізацыі: вынікі і ўрокі», «Калектывізацыя: тра-
гедыя і набыткі», «Гісторыя маёй сям’і (міжваенны перыяд)», «Уз’яднанне 
За ходняй Беларусі з БССР на фоне еўрапейскай геапалітыкі» і т. п.

У працэсе навучання гісторыі рэкамендуем актыўна выкарыстоўваць 
ін фар мацыйна-камунікатыўныя тэхналогіі (ІКТ). Пры гэтым настаўніку 
важна разумець іх адукацыйныя магчымасці і выразна ўсведамляць межы іх 
пры мя нення, умець спалучаць гэтыя тэхналогіі з традыцыйнымі методыкамі. 
Пры выкарыстанні ІКТ на ўроках гісторыі мэтазгодна звярнуць увагу на 
вэб-сэрвісы. Магчымасці вэб-сэрвісаў для падрыхтоўкі і правядзення ўрокаў, 
стварэння дыдактычных матэрыялаў (LearningApps, Mindomo, MindMaps, 
TimeRine, Kahoot, Prezi, Google Earth і інш.) дазволяць прыцягнуць увагу 
вучняў да прадмета і зацікавіць іх.

Вучэбныя выданні, якія могуць быць выкарыстаны ў адукацыйным пра-
цэсе, пададзены непасрэдна перад табліцай.

Каляндарна-тэматычнае планаванне носіць рэкамендацыйны характар.
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Сусветная гісторыя са старажытных часоў да канца XVIII ст.
Агульная колькасць гадзін — 35

1. Сусветная гісторыя са старажытных часоў да канца XVIII ст. : вучэб. дапам. для 10-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі 
з беларус. мовай навучання (з электронным дадаткам для павышанага ўзроўню) / А. А. Прохараў [і інш.] ; пад рэд. А. А. Про-
харава. — Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2020.
2. Всемирная история с древнейших времен до конца XVIII в. Атлас : учеб. пособие для 10-го кл. учреждений общ. сред. об-
разования с рус. яз. обучения / Л. А. Козик [и др.]. — Минск : Белкартография, 2020.

№ 
урока 
і дата 

правя-
дзення

Тэма ўрока
Коль-
касць 
гадзін

Мэты вывучэння тэмы
Асноўныя віды і спосабы 

дзейнасці (з рэкамендуемымі 
практыкаваннямі)

Дамашняе заданне

1 2 3 4 5 6

Уводзіны (1 г)

1 1. Сэнс і прызна-
чэнне гісторыі як 
навукі. 
2. Роля сусветнай 
гі сторыі як галіны 
гістарычнай на ву-
кі. Перыядызацыя 
гісторыі.
3. Ф а р м а ц ы й н ы 
і цы вілізацыйны 
па дыходы

1 Вучні павінны ведаць:
- перыядызацыю сусветнай 
гісторыі;
- значэнне паняццяў гі сто-
рыя, гістарычны факт, гі-
ста рычны час, гістарычная 
прастора, гістарычная кры-
ніца;
- сутнасць фармацыйнага 
і цывілізацыйнага па ды хо-
даў у гісторыі.
Вучні павінны ўмець:
- канкрэтызаваць змест за-
сво еных паняццяў; па раў-
ноў ваць фармацыйны і цы-
вілізацыйны падыходы ў гі-
сто рыі;

Работа з храналогіяй: вы зна-
чыць храналагічныя рамкі гіс-
тарычных перыядаў на стужцы 
часу «Перыяды сусветнай гіс-
торыі» (с. 6).
Работа з паняццямі: сфар-
муляваць сучаснае азначэнне 
гісторыі як галіны навуковых 
ведаў.
Перавод слоўна-вербальнай 
інфармацыі ў візуальна-гра-
фіч ную: скласці ментальную 
кар ту (схему) «Асноўныя па-
няц ці гістарычнай навукі».
Міні-дыскусія аб значэнні вы-
вучэння гісторыі для развіцця 
грамадства

§ 1.
Індывідуальнае (на 
выбар):
- падрыхтаваць па-
ведамленне ў фар-
маце артыкула для 
«Вікіпедыі» аб ад-
ным з вядомых бе-
ла рускіх гі сто ры-
каў;
- напісаць эсэ «Зна-
чэн не гісторыі ў жыц-
ці чалавека»

6

Працяг

1 2 3 4 5 6

- выказваць свой пункт по-
гляду на значэнне вывучэн-
ня гісторыі для развіцця 
грамадства 

Раздзел I. Цывілізацыі Старажытнага свету (7 г)

2 Першабытная гі-
сто рыя чалавецтва
1. Перыядызацыя 
гісторыі першабыт-
нага грамадства.
2. Праблема пахо-
джання чалавека. 
3. Антрапагенез.
4. Сацыягенез.
5. З’яўленне рэлігіі 
і мастацтва. 
6. «Неалітычная рэ-
валюцыя»

1 Вучні павінны ведаць:
- перыядызацыю гісторыі 
першабытнага грамадства;
- значэнне паняццяў перша-
быт нае грамадства, пра аб-
шчына, родавая абшчына, 
суседская абшчына, ан тра-
пагенез, сацыягенез, рэ лігія, 
політэізм, анімізм, ма стац-
тва, «неалітычная рэвалю-
цыя»;
- асноўныя працэсы са цы-
яльна-эканамічнага раз віцця 
першабытнага грамадства;
- асноўныя дасягненні пер-
шабытнага грамадства.
Вучні павінны ўмець:
- канкрэтызаваць змест за-
своеных паняццяў;
- лакалізаваць з апорай на 
гістарычную карту рэгіёны 
з’яўлення першых людзей;
- выяўляць і тлумачыць за -

Работа з храналогіяй: ана лі-
за ваць даныя хра на ла гіч най 
таб ліцы «Ар хе ала гіч ная пе-
рыя дызацыя гі сто рыі перша-
быт насці» (с. 15).
Параўнанне розных пунктаў 
погляду на паходжанне чала-
века (табліца, с. 15).
Сістэматызацыя вучэбнага 
ма тэрыялу ў выглядзе табліцы 
«Асноўныя стадыі развіцця ча-
лавека».
Работа з гістарычнай картай 
(атлас, с. 2): ахарактарызаваць 
геаграфічныя ўмовы рэгіёнаў 
з’яўлення першабытных лю-
дзей.
Работа з паняццямі: сфарму-
ляваць азначэнне паняцця «не-
алітычная рэвалюцыя» і кан-
крэтызаваць яго.
Міні-дыскусія аб значэнні да-
сяг ненняў першабытнага гра-

§ 2.
Індывідуальнае (на 
выбар):
падрыхтаваць вір-
ту альнае падарож-
жа па стаянках ста-
ражытнага чалавека 
ў любым фармаце
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Працяг

1 2 3 4 5 6

ка намернасці з’яўлення рэ-
лігіі, вытворчай га спа дар кі;
- ацэньваць дасягненні пер-
шабытнага грамадства

мадства для далейшага раз віц-
ця чалавецтва

3 Эканоміка і па лі-
тычная карта Ста-
ражытнага Усходу
1. Прыродныя ўмо-
вы і развіццё ара-
шаль нага земля роб-
ства. Асноўныя га-
спа дарчыя за нят кі.
2. С а ц ы я л ь н а я
структура грамад-
ства. Гарады-дзяр-
жавы Старажытна-
га Усходу.
3. Стварэнне аб’яд-
наных дзяржаў і ім-
пе рый.
4. Ачаговы ха рак тар
развіцця ста ра жыт-
на ўсход ніх цы ві лі-
зацый

1 Вучні павінны ведаць:
- перыядызацыю гісторыі
цы вілізацый Старажытнага
Усходу;
- азначэнні паняццяў сацы-
яльная структура, дзяржа-
ва, горад-дзяржава, гра мад-
скі падзел працы;
- асноўныя працэсы эка на-
мічнага і палітычнага раз-
віцця.
Вучні павінны ўмець:
- канкрэтызаваць змест за-
своеных паняццяў;
- лакалізаваць з апорай на
гістарычную карту дзяржа-
вы Старажытнага Усходу;
- выяўляць і тлумачыць за-
канамернасці з’яўлення гра-
мадскага падзелу працы, са-
цыяльнай ды фе рэн цы я цыі;
- тлумачыць прычынна-вы-
ні ковыя сувязі паміж пры-
роднымі ўмовамі і га спа -

Сінхранізацыя гістарычных 
па дзей: скласці сінхра ні стыч-
ную табліцу развіцця ста ра-
жытна ўсходніх дзяржаў. 
Работа з гістарычнай картай 
(атлас, с. 3): ахарактарызаваць 
геаграфічныя ўмовы рэгіёнаў 
з’яўлення першых цывілізацый.
Перавод слоўна-вербальнай 
інфармацыі ў візуальна-гра-
фіч ную: скласці схему (мен-
таль ную карту), якая структу-
руе інфармацыю аб гаспа дар-
чых занятках насельніцтва ста-
ра жытнаўсходніх цыві лі за цый.
Параўнальная характары-
стыка агульнага і адметнага 
ў га спадарчай дзейнасці цы ві-
лі зацый Старажытнага Усходу 
(складанне параўнальнай таб-
ліцы).
Фармуляванне вываду на ас-
нове аналізу вучэбнай ін фар-
мацыі аб зменах у чалавечым

§ 3.
Індывідуальнае (на
выбар):
- п а д р ы х т а в а ц ь
ар ты кул «10 ці ка-
вых фактаў аб Ва-
вілоне» для дзі ця-
ча га часопіса;
- падрыхтаваць ка-
талог (буклет, фота-
вы стаўку) з ін фар-
мацыяй аб ста ра-
жытных пом ні ках,
якія пра слаў лялі
н е  а б  м е ж а  в а н у ю
ўла ду пра ві целяў

8

Працяг

1 2 3 4 5 6

дар чымі заняткамі на сель-
ніцтва;
- аналізаваць змены ў чала-
вечым грамадстве з узнік-
неннем дзяржаўнасці

грамадстве з узнікненнем дзяр-
жаўнасці

4 Эканоміка і па лі-
тычная карта Ста-
ражытнага Усходу
1. Грамадства і дзяр-
жава ў краінах Ста-
ражытнага Усходу.
Усходняя дэ спа тыя.
2. Сацыяльныя ад-
но сіны панавання-
падпарадкавання.
3. Сістэма дзяр жаў-
нага кіравання

1 Вучні павінны ведаць:
- значэнне паняцця ўсходняя 
дэспатыя;
- асаблівасці сацыяльнага
развіцця цывілізацый Ста-
ражытнага Усходу.
Вучні павінны ўмець:
- канкрэтызаваць значэнне
паняцця ўсходняя дэспатыя;
- характарызаваць асноўныя
рысы ўсходніх дэ спатый,
сі стэ му дзяр жаўнага кі ра-
вання ста ра жыт наўсходніх
грамадстваў;
- тлумачыць прычынна-вы-
ніковыя сувязі паміж га-
спа дарчымі заняткамі на-
сель ніцтва і спецыфікай
дзяр жаўнага ўладкавання,
з’яў леннем няроўнасці лю-
дзей і з’яўленнем дзяржавы;
- весці дыскусію аб прычы-
нах усталявання ўсходніх

Работа з паняццямі: сфар-
му ля ваць азначэнне паняцця 
ўс ход няя дэспатыя на аснове 
ву чэб нага матэрыялу, зверыць 
з азначэннем у слоўніку.
Перавод візуальна-графічнай 
ін фар мацыі ў слоўна-вер-
бальную: ахарактарызаваць 
усходнія дэспатыі і ста ра-
жытна ўсходнія грамадствы на 
асно ве схем і табліц (с. 36, 41).
Работа з вучэбным тэкстам 
(с. 37—40) па выяўленні аса-
блівасцей сацыяльнай структу-
ры старажытнаўсходніх дзяр-
жаў.
Міні-дыскусія аб прычынах 
уста лявання ўсходніх дэ спа-
тый пры стварэнні ста ра жыт-
на ўсходніх дзяржаў

§ 4.
Індывідуальнае (на
выбар):
напісаць эсэ «Усход-
нія дэ спа тыі: пры-
чыны ўста лявання
і іх асаб лівасці»
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дэ спа тый пры стварэнні ста-
ра жытнаўсходніх дзяр жаў

5 Старажытная Грэ-
цыя
1. Ля вытокаў ста-
ра жытнагрэчаскай 
цывілізацыі. 
2. Прыродныя ўмо-
вы. Асноўныя га-
спа дарчыя заняткі 
на сель ніцтва. 
3. Антычны поліс. 
Правы грамадзян. 
4. Дзяржаўны лад 
ста ра жытнагрэча-
скіх полісаў. 
5. Класічны перы-
яд. Крызіс поліснай 
сістэмы.
6. Паходы Аляксан-
дра Македонскага 
і ўзнікненне новых 
дзяржаў

1 Вучні павінны ведаць:
- перыядызацыю гісторыі 
Старажытнай Грэцыі;
- асноўныя паняцці: антыч-
насць, поліс, грамадзяне, дэ-
макратыя, арыстакратыя, 
элінізм;
- асноўныя працэсы па лі-
тыч нага і сацыяльна-эка на-
мічнага развіцця старажыт-
нагрэчаскай цывілізацыі.
Вучні павінны ўмець:
- канкрэтызаваць змест за-
своеных паняццяў;
- лакалізаваць з апорай на 
гістарычную карту дзяр жаў-
ныя ўтварэнні старажытна-
грэ часкай цывілізацыі, рэ-
гі ё ны Вялікай грэчаскай 
ка ла нізацыі; 
- характарызаваць па лі тыч-
нае і сацыяльна-эканамічнае 
развіццё старажытнагрэча-
скай цывілізацыі;
- праводзіць аналіз зместу 
гістарычнага дакумента;

Работа з храналогіяй: су ад-
не сці асноўныя падзеі стара-
жытнагрэчаскай гісторыі з яе 
пе рыядамі.
Работа з вучэбным тэкстам 
(с. 44—45): высветліць, як геа-
гра фічныя і прыродныя ўмовы 
па ўплывалі на аса блі васці ста-
ра жытнагрэчаскай цывілізацыі.
Работа з гістарычнай картай 
(с. 45): вызначыць прычыны 
і рэгіён Вялікай грэчаскай ка-
ла нізацыі.
Работа з паняццямі: вызна-
чыць, у якіх гістарычных умо-
вах з’явіліся паняцці поліс, гра-
мадзянін, дэмакратыя.
Работа з дакументам (с. 46): 
на падставе клятвы афінскіх 
юнакоў вызначыць асноўныя 
каштоўнасці жыхароў поліса.
Перавод слоўна-вербальнай 
інфармацыі ў візуальна-гра-
фічную: скласці схему «Спар-
тан скі поліс» (на аснове ву-
чэб нага тэксту, с. 49), пра весці

§ 5.
Індывідуальнае (на 
выбар):
- падрыхтаваць па-
ведамленні (прэ-
зен тацыю) аб дзей-
на сці Салона, Пе-
ры кла, Аляксандра 
Ма кедонскага;
-  н а п і с а ц ь  э с э 
«Асноў ныя ад роз-
ненні арыстакра-
тыч най і дэмакра-
тыч най форм кіра-
ва ння»

1
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- выяўляць адметныя рысы 
старажытнагрэчаскай цы-
ві лі зацыі ў параўнанні са 
старажытнаўсходнімі цы ві-
лі зацыямі

параўнанне сістэмы кі ра вання 
з Афінскім полісам.
Міні-дыскусія аб асноўных 
ад мет ных рысах антычнай 
цы ві лізацыі ў параўнанні са 
ста ражытнаўсходнімі цы ві лі-
за цыямі

6 Старажытны Рым
1. Прыродныя ўмо-
вы і заняткі на сель-
ніцтва Апенінскага 
паўвострава. 
2. Кіраванне цароў 
у Рыме.
3. Рымская рэ спуб-
ліка. 
4. Пачатак шыро-
кай ваеннай экс-
пан сіі і стварэнне 
прафесійнай ар міі. 
Крызіс рэспуб лі-
кан скай сі стэ мы.
5. Рымская імперыя: 
ад супольнасці гра-
мадзян да грамад-
ства падданых

1 Вучні павінны ведаць:
- перыядызацыю гісторыі 
Старажытнага Рыма;
- асноўныя формы дзяр жаў-
нага ўладкавання ў стара-
жытнарымскай цывілізацыі;
- асноўныя паняцці: рэспуб-
ліка, імперыя;
- асноўныя працэсы палі-
тыч нага і сацыяльна-экана-
міч нага развіцця старажыт-
нарымскай цывілізацыі.
Вучні павінны ўмець:
- канкрэтызаваць змест за-
своеных паняццяў;
- лакалізаваць з апорай на гі-
старычную карту змяненне 
тэрыторыі Рымскай дзяржа-
вы ў розныя перыяды;
- характарызаваць палі тыч-
нае і сацыяльна-эка на міч -

Работа з храналогіяй: суад не-
сці асноўныя падзеі стара жыт-
на рымскай гісторыі з яе пе ры-
ядамі.
Работа з вучэбным тэкстам 
(с. 52—53): вызначыць, як пры-
родныя ўмовы Апенінскага паў-
вострава паўплывалі на за нят кі 
яго жыхароў.
Работа з паняццямі: вызна-
чыць, у якіх гістарычных умо-
вах з’явіліся паняцці рэспуб-
ліка, імперыя.
Перавод слоўна-вербальнай 
ін фар мацыі ў візуальна-гра-
фіч ную і наадварот: ства рыць 
схемы сістэм кі ра вання Рыма 
царскага і рэспуб лі канскага, 
аха рактарызаваць ім пе ра тар-
скую сістэму кі ра ван ня Рымам 
(ра бота ў групах).

§ 6.
Індывідуальнае (на 
выбар):
- падрыхтаваць па-
ведамленні (прэ-
зен тацыю) аб дзей-
на сці Сервія Ту лія, 
Гая Марыя, Гая 
Юлія Цэзара, Акта-
ві яна Аўгуста;
-  п а д р ы х т а в а ц ь 
ар тыкул аб Стара-
жыт ным Рыме для 
шко льнай эн цы кла-
пе дыі
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нае развіццё Старажытнага 
Рыма;
- выяўляць прычынна-вы ні-
ковыя сувязі паміж раз віц-
цём раба ўла даль ні цтва і за-
вая валь нымі вой намі Ста ра-
жытнага Рыма; 
- выяўляць прычыны ўзвы-
шэння Рымскай дзяржавы

Работа з картай (с. 60—61): 
аха рактарызаваць тэрытары-
яль ныя змяненні Рымскай дзяр-
жавы і іх прычыны.
Міні-дыскусія аб прычынах 
узвышэння Рымскай дзяржавы

7 Культурная спад-
чына старажытных 
цывілізацый
1. Развіццё пісь мен-
насці. 
2. Эпас і літаратура. 
3. Пачатак развіцця 
навуковых ведаў.
4. Архітэктура, 
скуль птура,  
жы ва піс. 
5. Грамадскія ві до-
вішчы.
6. Сусветнае зна-
чэнне антычнай 
куль туры 

1 Вучні павінны ведаць:
- значэнне паняццяў мона-
тэізм, хрысціянства;
- культурныя дасягненні 
ста ражытных цывілізацый;
- прычыны і ўмовы ўзнік-
нен ня хрысціянства.
Вучні павінны ўмець:
- канкрэтызаваць змест за-
своеных паняццяў;
- выяўляць і тлумачыць за-
канамернасці з’яў лення пісь-
меннасці ў ста ра жыт насці;
- характарызаваць культур-
нае развіццё цывілізацый 
Ста ражытнага Усходу і Ан-
тыч насці;
- ацэньваць уклад у сусвет-
ную культуру цывілізацый

Перавод слоўна-вербальнай 
інфармацыі ў візуальна-гра-
фіч ную: скласці класіфікацыю 
роз ных відаў пісьменнасці 
ў вы глядзе схемы (ментальнай 
карты).
Сістэматызацыя вучэбнага ма-
тэ рыялу: скласці табліцу «Ас-
ноў ныя культурныя дасягненні 
ста ражытных цывілізацый».
Работа з ілюстрацыйным ма-
тэрыялам (с. 67—68) па вы яў-
лен ні асаблівасцей архітэктуры 
роз ных цывілізацый.
Работа з вучэбным тэкстам 
(с. 70—71): вызначыць прычы-
ны ўзнікнення хрысціянства 
і адметныя асаблівасці мона-
тэі стычнай рэлігіі.

§ 7.
Індывідуальнае (на 
выбар):
падрыхтаваць вір-
туальную экс па зі-
цыю «Культурныя 
шэ дэўры Ста ра жыт-
нага свету»

1
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Старажытнага Усходу і Ан-
тыч насці

Параўнальная характарысты-
ка старажытнагрэчаскай і ста-
ражытнарымскай культур.
Міні-дыскусія аб значэнні ан-
тычнай культуры для сучаснага 
грамадства

8 Абагульненне па 
раз дзеле I

1 Вучні павінны ведаць:
- перыядызацыю гісторыі 
перша бытнага грамадства, 
гісторыі цывілізацый, гі сто-
рыі Старажытнага Усходу, 
Ста ражытнай Грэцыі, Ста-
ражытнага Рыма;
- значэнні паняццяў, якія 
характарызуюць развіццё 
першабытнага грамадства 
і старажытных цывілізацый;
- асноўныя працэсы эка на-
міч нага і грамадскага раз віц-
ця першабыт нага гра мад ства, 
цы віліза цый Ста ра жытнага 
Усходу і Ан тыч насці;
- асноўныя дасягненні пер-
шабытнага грамадства; куль-
турную спадчыну цы ві лі-
зацый Старажытнага Усходу 
і Антычнасці.
Вучні павінны ўмець:
- канкрэтызаваць значэнне 
вывучаных паняццяў;

Варыянт 1. Работа з заданнямі 
да ўрока абагульнення па раз-
дзеле I (с. 74—76).
Варыянт 2. Абарона праектаў 
па тэмах, прапанаваных у па-
чатку раздзела (с. 11) або вы-
браных вучнямі самастойна
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- лакалізаваць з апорай на 
гістарычную карту рэгіёны 
з’яўлення першых людзей, 
дзяржавы Старажытнага Ус-
ходу і Антычнасці; 
- характарызаваць і па раў-
ноўваць палітычнае, сацы-
яль на-эканамічнае і куль-
тур нае развіццё дзяржаў 
Ста ражытнага Усходу і Ан-
тыч насці;
- праводзіць аналіз зместу 
гістарычных дакументаў як 
крыніц інфармацыі аб па-
дзеях гісторыі Старажытна-
га свету;
-  ацэньваць дасягненні 
пер ша бытнага грамадства 
і ўклад у сусветную культу-
ру цывілізацый Старажыт-
нага Усходу і Антычнасці

Раздзел II. Цывілізацыі Сярэднявечча (12 г)

Тэма 1. ЗАХОДНЯЯ ЕЎРОПА І ВІЗАНТЫЯ (5 г)

9 Палітычная кар-
та сярэднявечнай 
Еўропы
1. Ранняе сярэдня-
вечча: ад варварскіх

1 Вучні павінны ведаць:
- перыядызацыю гісторыі 
Сярэдніх вякоў; 
- значэнне паняццяў Ся рэд -
нія вякі, варварскія ка ра леў -

Работа з гістарычнай картай: 
прасачыць рассяленне вар-
вар скіх плямён (атлас, с. 13), 
змяненні тэрыторыі Францыі, 
фар мі раванне палітычнай кар-

§ 8.
Індывідуальнае (на 
выбар):
- падрыхтаваць па-
ве дамленне (прэ зен -
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каралеўстваў да ім-
пе рыі Карла Вя лі-
кага.
2. Еўропа Высокага 
сярэднявечча: феа-
дальная раздробле-
насць. 
3. Позняе сярэдня-
вечча: фар мі ра ван-
не цэн тра лі за ваных 
дзяр жаў

ствы, феадальная раз дроб-
ле насць, ма нарх, цэн тра лі-
заваныя дзяржавы, са слоў-
на-прадстаўнічая ма нар хія;
- асноўныя працэсы па лі-
тыч нага развіцця дзяр жаў 
Заходняй Еўропы ў Ся рэд-
нія вякі.
Вучні павінны ўмець:
- канкрэтызаваць змест за-
своеных паняццяў;
- лакалізаваць з апорай на 
гі старычную карту пера мя-
шчэнні варварскіх плямён 
у перыяд Вялікага перася-
лення народаў, дзяржавы, 
якія існавалі ў Сярэднія вякі 
ў Заходняй Еўропе;
- характарызаваць па лі тыч-
нае развіццё дзяржаў Сярэд-
нявечча; 
- праводзіць аналіз зместу 
гістарычных дакументаў;
- параўноўваць і тлумачыць 
пункты погляду на значэн-
не нармандскага заваявання 
Англіі;
- выяўляць тэндэнцыі раз-
віц ця дзяржаўнасці ў За ход -

ты Заходняй Еўропы ў пе-
ры яд Высокага сярэднявечча 
(с. 83—84).
Работа з дакументам (с. 82): 
вы зна чыць негатыўныя на-
ступствы падзелу імперыі Кар-
ла Вялікага.
Работа з вучэбным тэкстам 
(с. 82—87): выявіць асабліва-
сці феадальнай раздробленасці 
і працэсу цэнтралізацыі ў най-
буйнейшых дзяржавах Заход-
няй Еўропы.
Перавод візуальна-графічнай 
інфармацыі ў слоўна-вер баль-
ную і наадварот: ахарактары за-
ваць з дапамогай схемы (с. 87) 
уладкаванне цэнтралізаванай 
дзяржавы; на аснове вучэбна-
га тэксту (с. 87) скласці схему 
саслоўна-прадстаўнічай ма-
нар хіі ў Англіі і параўнаць яе 
з саслоўна-прадстаўнічай ма-
нар хіяй у Францыі (с. 88).
Параўнанне розных пунктаў 
погляду на наступствы нар-
мандскага заваявання Англіі 
(с. 85)

тацыю) аб дзей на сці 
Хлодвіга, Кар ла Вя-
лікага, Віль гельма 
Нар манд скага;
- падрыхтаваць прэ-
зентацыю (лэпбук, 
артыкул у фарма-
це «Вікіпедыі») аб 
адносінах Англіі 
і Францыі ў XIV—
XV стст.
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няй Еўропе ў перыяд феа-
да лізму

10 Еўропа феадальная
1. Ранняе сярэдня-
вечча — зараджэнне
феадальных ад но-
сін.
2. Сюзерэнітэт —
ва салітэт, феадаль-
ная іерархія.
3. Саслоўі сярэдня-
вечнага грамадства.
Познефеадальнае
гра мадства.
4. Гарады Заходняй
Еўропы.
5. Рамяство і ган-
даль

1 Вучні павінны ведаць:
- значэнне паняццяў васаль-
ныя адносіны, інвестытура,
алод, бенефіцый, вотчына,
саслоўе, асабістая залеж-
насць, пазямельная за леж-
насць, натуральныя па він-
насці, адпрацовачныя па він-
насці, феод, феадалізм;
- асноўныя працэсы са цы-
яльна-эка на міч нага развіцця
заходне еўрапейскай цы ві лі-
зацыі ў Сярэднія вякі.
Вучні павінны ўмець:
- канкрэтызаваць змест за-
своеных паняццяў;
- выяўляць і тлумачыць за-
ка намернасці і асаблівасці
развіцця сацыяльна-эка на-
мічных адносін у кра інах За-
ходняй Еўропы;
- характарызаваць са цыя-
льна-эканамічнае развіццё
гарадоў Заходняй Еўропы
ў перыяд Сярэднявечча

Работа з паняццямі: скласці 
воблака слоў з паняццяў пара-
графа і растлумачыць іх зна-
чэнне.
Перавод слоўна-вербальнай 
інфармацыі ў візуальна-гра-
фіч ную і наадварот (работа 
ў групах): прадставіць з дапа-
могай гексаў і растлумачыць 
працэс запрыгоньвання сялян, 
фар міраванне феадальных ад-
носін, сістэмы сюзерэнітэту —
васалітэту. 
Работа з вучэбным тэкстам 
(с. 94—95): ахарактарызаваць 
ста новішча горада, які меў сама-
кіраванне, па пэўным плане.
Параўнальная характарысты-
ка (з дапамогай табліцы) на-
туральнага і таварнага тыпаў 
гаспадаркі.
Міні-дыскусія аб прычынах 
змянення сацыяльных адносін 
у Заходняй Еўропе ў Сярэднія 
вякі

§ 9.
Індывідуальнае (на
выбар):
- напісаць эсэ «Са-
цыяльныя адносіны
ў сярэднявечным
феа дальным гра-
мадстве»;
- падрыхтаваць вір-
туальную экс курсію
па сярэднявечным
горадзе

1
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11 Еўропа хры сці янс-
кая
1. Хрысціянізацыя
Еўропы.
2. Царкоўны раскол
1054 г.
3. Роля царквы ў па-
лі тычным, эка на-
мічным і культур-
ным жыцці Еў ро пы. 
4. Светаўспрыман-
не і сістэма жыццё-
вых каштоўнасцей
еўрапейцаў

1 Вучні павінны ведаць:
- шляхі распаўсюджвання
хрысціянства ў Заходняй
Еўропе;
- прычыны расколу хры сці-
янскай царквы ў 1054 г.;
- асноўныя адрозненні паміж 
каталіцкай і праваслаўнай
цэрквамі.
Вучні павінны ўмець:
- тлумачыць прычыны рас-
колу хрысціянскай царквы;
- характарызаваць сістэму
кіравання рымскай хры сці-
янскай царквой;
- праводзіць аналіз зместу
гістарычных дакументаў;
- выказваць свой пункт по-
гляду на прычыны ўплыву
каталіцкай царквы на света-
погляд людзей

Перавод слоўна-вербальнай 
інфармацыі ў візуальна-гра-
фіч ную і наадварот: на аснове 
вучэбнага тэксту (с. 96—97) 
скласці схему (ментальную 
карту) шляхоў распаўсюдж-
ван ня хрысціянства ў Заход-
няй Еўропе ў Сярэднія вякі; на 
пад ставе схемы (с. 98) ахарак-
тарызаваць прычыны расколу 
хрысціянскай царквы ў 1054 г.
Работа з дакументам (с. 99): 
вызначыць суадносіны ўлады 
каралёў і ўлады рымскіх пап 
з пункта погляду папы Іна кен-
ція III.
Работа з вучэбным тэкстам 
(с. 98—100): знайсці гі ста рыч-
ныя факты, якія пацвярджаюць 
пункт погляду рымскага папы 
Інакенція III.
Работа з ілюстрацыйным ма-
тэрыялам (с. 100—101): вызна-
чыць, як ва ўяўленні сярэдня-
вечнага чалавека праяўляўся 
па дзел свету на рэальны і звыш-
натуральны, як еўрапейцы ўяў-
лялі ўладкаванне свету. 

§ 10.
Індывідуальнае (на
выбар):
- падрыхтаваць ар-
тыкул «Дзіцячы
кры жовы паход:
м і ф ы  і  р э а л ь -
насць» для школь-
най энцыклапедыі
(з пад боркай ілю-
стра цый і схем);
- н а п і с а ц ь  э с э
«Уплыў каталіцкай
царквы на сістэму
каштоўнасцей еўра-
пейцаў Сярэдня-
вечча»
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Абмеркаванне погляду вучона-
га на прычыны страты ўплыву 
каталіцкай царквой (с. 100).
Міні-дыскусія аб прычынах 
уплыву царквы на светапогляд 
сярэднявечнага чалавека

12 Культура за ходне-
еўрапей скага Ся-
рэднявечча
1. Сістэма адукацыі 
ў Заходняй Еўропе.
2. Ун і в е р с і т э т ы . 
«Сем вольных ма-
стацтваў». 
3. Літаратура. 
4. Архітэктура. 
5. Ранняе  Адра-
джэн не і ранні гу-
манізм

1 Вучні павінны ведаць:
- значэнне паняцця Адра-
джэнне (Рэнесанс);
- асаблівасці раманскага 
і га тычнага архітэктурных 
стыляў;
- культурную спадчыну за-
ходнееўрапейскай цы ві лі-
зацыі ў літаратуры, навуцы, 
архітэктуры, мастацтве.
Вучні павінны ўмець:
- канкрэтызаваць змест па-
няцця Адраджэнне (Рэне-
санс);
- характарызаваць навуко-
выя і культурныя дасягненні 
перыяду Сярэднявечча;
- параўноўваць раманскі і га-
тычны архітэктурныя стылі;
- характарызаваць прычыны 
фарміравання і асаблівасці

Перавод візуальна-графічнай 
інфармацыі ў слоўна-вер баль-
ную: характарыстыка сістэмы 
адукацыі ў Заходняй Еўропе 
перыяду Сярэднявечча на ас-
нове схемы (с. 102); характа-
рыстыка прычын фарміравання 
і асаблівасцей культуры Рання-
га Адраджэння (с. 107).
Сістэматызацыя вучэбнага 
ма тэрыялу: складанне таб лі-
цы «Дасягненні заходне еўра-
пейскай культуры перыяду Ся-
рэдня вечча».
Работа з ілюстрацыйным ма-
тэрыялам (с. 105—106): па-
раў нанне раманскага і гатыч-
нага архітэктурных стыляў, 
выяўленне іх адметных рыс, 
схематычнае адлюстраванне 
ра ман скага і гатычнага храмаў

§ 11.
Індывідуальнае (на 
выбар):
- скласці разгор-
нуты план кнігі 
(ка талога) аб за-
ходне еўрапейскім 
ма стацтве (архі тэк-
туры) эпохі Сярэд-
нявечча; 
- распрацаваць (апі-
саць, намаляваць, 
скласці ў электрон-
ным выглядзе) во-
кладку кнігі (ката-
лога)
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культуры Ранняга Адра-
джэння;
- даваць ацэнку культурным 
дасягненням перыяду Ся-
рэднявечча

у разрэзе; выяўленне адметных 
рыс мастацтва Ранняга Адра-
джэння.
Міні-дыскусія аб месцы сярэд-
нявечнай заходнееўрапейскай 
культуры ў кантэксце сусвет-
най

13 Візантыя ў Сярэд-
нявеччы
1. Візантыйская ім-
перыя на палі тыч-
най карце Сярэд-
нявечча. 
2. Сацыяльныя ад-
носіны ў Ві зан тыі. 
3. Візантыйскія га-
рады.
4. П р а в а с л а ў н а я 
цар ква ў Візантыі. 
5. Культурная спад-
чына Візантыі

1 Вучні павінны ведаць:
- асаблівасці палітычнага, 
сацыяльнага і рэлігійнага 
жыц ця Візантыі ў Сярэдня-
веччы;
- адметныя рысы ві зан тый-
скіх гарадоў;
- культурныя дасягненні Ві-
зантыі ў Сярэднявеччы.
Вучні павінны ўмець:
- лакалізаваць з апорай на 
гі старычную карту тэрыто-
рыю Візантыйскай ім пе рыі 
ў розныя перыяды яе існа-
вання;
- выяўляць і характарыза-
ваць заканамернасці раз віц-
ця сацыяльных адносін і рэ-
лі гій нага жыцця Візантыі 
ў Ся рэднія вякі;

Работа з храналогіяй: на пад-
ставе зместу параграфа вы-
зна чыць храналагічныя рам кі 
існавання Візантыйскай ім-
перыі.
Перавод візуальна-графічнай 
інфармацыі ў слоўна-вер баль-
ную: на аснове схемы (с. 109) 
ахарактарызаваць асаб лі ва сці 
Ві зантыйскай імперыі ў Ся рэд-
нія вякі, дапоўніць схе му ву чэб-
най інфармацыяй.
Работа з ілюстрацыйным ма-
тэрыялам (с. 109): вызначыць 
асаблівасці дзяржаўнага ладу 
Візантыі.
Работа з картай (с. 110): аха-
рактарызаваць знешне па лі-
тыч нае становішча Ві зан тыі 
ў VI ст.; пра сачыць тэрыта ры-

§ 12.
Індывідуальнае (на 
выбар):
- правесці ві рту аль-
ную экскурсію па 
храме Святой Сафіі 
ў г. Стамбуле;
-  н а п і с а ц ь  э с э 
«Уклад Візантыі 
ў су светную куль-
туру»
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-  ацэньваць дасягненні 
і ўклад Візантыі ў сусветную 
культуру

яльныя змяненні Візантыі да 
сярэдзіны XIII ст.
Параўнальная характары-
стыка (з дапамогай табліцы) 
хрысціянскай царквы ў Ві зан-
тыі і Заходняй Еўропе. 
Аналіз пункта погляду гі сто-
рыка-даследчыка і выказван-
не свайго пункта погляду на 
прычыны высокага культурна-
га развіцця Візантыі (с. 115)

Тэма 2. СЛАВЯНСКІЯ НАРОДЫ Ў СЯРЭДНЯВЕЧЧЫ (3 г)

14 Палітычнае раз віц-
цё славянскага све-
ту ў Сярэднявеччы
1. З’яўленне славян 
і пачатак славян-
скай дзяржаўнасці.
2. Утварэнне пер-
шых славянскіх 
дзяр жаў. 
3. Славянскія землі 
ў перыяд феадаль-
най раздробленасці

1 Вучні павінны ведаць:
- асноўныя сярэднявечныя 
славянскія дзяржавы;
- асноўныя працэсы па лі-
тыч нага развіцця сла вян скіх 
дзяржаў.
Вучні павінны ўмець:
- лакалізаваць з апорай на 
гістарычную карту дзяржа-
вы, якія існавалі ў Сярэднія 
вякі ў славян;
- выяўляць і тлумачыць за-
ка намернасці і асаблівасці 
раз віцця народаў славян-
скага свету;

Комплексная работа з даку-
ментам (с. 117) і картай (с. 118) 
па рассяленні славян.
Работа з вучэбным тэкстам 
(с. 117—119): выявіць і ахарак-
тарызаваць перадумовы ства-
рэння дзяржаўнасці ў славян.
Параўнальная характарысты-
ка ўтварэння дзяржаў у за-
ход ніх, паўднёвых і ўсход ніх 
славян.
Работа з картай (атлас, с. 20): 
выявіць змяненні на па лі тыч-
най карце славянскага свету 
ў XI—XV стст.

§ 13.
Індывідуальнае (на 
выбар):
- скласці даведнік 
для купцоў IX ст. па 
гандлёвым шляху 
«з варагаў у грэкі»;
- падрыхтаваць па-
ве дамленне (прэ-
зентацыю) аб дзей-
на сці чэшскага ка-
раля і імператара 
Свяшчэннай Рым-
скай імперыі Кар-
ла IV
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- характарызаваць па лі тыч-
нае развіццё славянскіх цы-
ві лізацый;
- праводзіць аналіз зместу 
гістарычных дакументаў

15 Эканоміка і гра-
мад ства славян 
у пе ры яд Ся рэдня-
веч ча
1. Асноўныя гаспа-
дарчыя заняткі. 
2. Узнікненне га ра-
доў і іх развіццё. 
3. Асаблівасці са-
цыяльнага развіцця 
і феадальных ад-
носін

1 Вучні павінны ведаць:
- асноўныя працэсы эка на-
мічнага развіцця сла вян скіх 
дзяржаў;
- сацыяльную структуру ся-
рэднявечнага славянскага 
грамадства.
Вучні павінны ўмець:
- характарызаваць са цы-
яльна-эканамічнае развіццё 
сла вянскіх дзяржаў; 
- выяўляць заканамернасці 
і асаблівасці ў грамадскім 
і эканамічным развіцці сла-
вянскіх народаў у Сярэдня-
веччы

Работа з вучэбным тэкстам 
(с. 124—128) (у групах) па вы-
яў ленні: 1) спецыфікі гаспа дар-
чай дзейнасці славян; 2) аса-
блі васцей развіцця га радоў; 
3) асаблівасцей раз віц ця феа-
дальных адносін.
Перавод візуальна-графічнай 
інфармацыі ў слоўна-вер баль-
ную: ахарактарызаваць сацы-
яльную структуру сярэднявеч-
нага славянскага грамадства 
(с. 127).
Параўнальная характарыс-
тыка (з дапамогай таб ліцы) 
сістэмы кіравання ўсходне-
сла вян скімі дзяржавамі і ста-
ражытнагрэчаскімі по лі самі

§ 14.
Індывідуальнае (на 
выбар):
падрыхтаваць паве-
дамленне (прэ зен-
тацыю) аб дзей на-
сці кіеўскай кня гіні 
Вольгі

16 Культура ўсход ніх, 
заходніх і паў днё-
вых славян
1. Язычніцтва сла-
вян. 

1 Вучні павінны ведаць:
- асаблівасці рэлігійнага 
жыц ця славян;
- культурную спадчыну сла-
вянскіх дзяржаў.

Работа з вучэбным тэкстам 
(с. 129—131): выявіць характэр-
ныя рысы язычніцкай рэлігіі 
славян.
Работа з дакументам (ву чэб-

§ 15.
Індывідуальнае (на 
выбар):
падрыхтаваць ка та -
лог (прэзен та цыю,
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2. Прыняцце і рас-
паўсюджванне хры-
сціянства. 
3. З’яўленне сла-
вян скай пісь мен-
насці. 
4. Літаратура, архі-
тэктура і жы вапіс. 
5. Уплыў рэлігіі на 
духоўнае і культур-
нае развіццё славян

Вучні павінны ўмець:
-  выяўляць асаблівасці 
раз віцця культуры, рэлігіі 
ў кра інах славянскага свету;
- характарызаваць куль-
турнае развіццё славянскіх 
цывілізацый;
- праводзіць аналіз зместу 
гістарычных дакументаў

ны дапаможнік, с. 130): пра-
аналізаваць дакумент і су па-
ставіць інфармацыю дакумента 
з вучэбнай інфармацыяй пара-
графа.
Параўнальная характарыс-
тыка гістарычных працэсаў 
(схема, с. 133): прыняцце хры-
сціянства ў славян і ў Рымскай 
імперыі.
Перавод візуальна-графічнай 
інфармацыі ў слоўна-вер баль-
ную: работа са схемай (с. 135).
Работа з ілюстрацыйным ма тэ-
рыялам (с. 136—137): выявіць 
асаблівасці ў архітэктуры і ма-
стацтве славянскіх дзяржаў.
Выяўленне і тлумачэнне пры-
чынна-выніковых сувя зей 
паміж прыняццем хры сці ян-
ства і культурным развіццём 
славянскіх народаў (с. 138)

буклет, фота вы стаў-
ку) з апі сан нем архі-
тэ ктур ных пом нікаў 
у славян

Тэма 3. ЦЫВІЛІЗАЦЫІ АЗІІ, АФРЫКІ І АМЕРЫКІ (3 г)

17 Гаспадарчае жыц-
цё і палітычная 
кар та Азіі ў Сярэд-
нявеччы
1. Асноўныя га спа-

1 Вучні павінны ведаць:
- асноўныя дзяржавы, якія 
існавалі ў Азіі ў Сярэднія 
вякі; 
- асноўныя працэсы га спа-

Работа з вучэбным тэкстам 
(с. 139—140): выявіць прычы-
ны нераўнамернасці развіцця 
цывілізацый Азіі ў перыяд Ся-
рэднявечча.

§ 16.
Індывідуальнае (на 
выбар):
падрыхтаваць ін-
фар мацыю аб адной
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дарчыя заняткі на-
сель ніцтва. Эт ніч-
ныя змяненні.
2. Палітычная карта 
Азіі ў Сярэднявеччы

дарчага і палітычнага раз-
віцця цывілізацый Азіі. 
Вучні павінны ўмець:
- лакалізаваць з апорай на 
гістарычную карту дзяржа-
вы, якія існавалі ў Азіі ў Ся-
рэднія вякі; 
- выяўляць і тлумачыць за-
ка намернасці і асаблівасці 
развіцця цывілізацый Азіі;
- характарызаваць гаспадар-
чае і палітычнае развіццё 
дзяр жаў Азіі;
- выказваць свой пункт по-
гляду на прычыны змя нен-
няў палітычнай карты Азіі 
ў перыяд Сярэднявечча

Работа з картай (атлас, с. 25—
28): ахарактарызаваць карту 
рас сялення народаў Азіі.
Перавод слоўна-вербальнай 
інфармацыі ў візуальна-гра-
фіч ную (с. 141—146): выявіць 
аса блівасці палітычнага раз віц-
ця цывілізацый Азіі ў перыяд 
Сярэднявечча і скласці кластар 
(ментальную карту).
Работа з храналогіяй: скласці 
сінхраністычную таб ліцу гі ста-
рычных падзей цы ві лі за цый 
Азіі і Еўропы. 
Міні-дыскусія аб прычынах 
змяненняў палітычнай карты 
Азіі ў розныя перыяды Сярэд-
нявечча

з краін сярэднявеч-
най Азіі ў фармаце 
артыкула для «Ві кі-
педыі»

18 Сацыяльныя ад но-
сіны ў сярэднявеч-
ных цывілізацыях 
Азіі 
1. С а ц ы я л ь н а я 
структура сярэдня-
вечных усходніх цы-
ві лізацый. 

1 Вучні павінны ведаць:
- значэнне паняцця тымар;
- сацыяльную структуру 
дзяр жаў Азіі ў перыяд Ся-
рэднявечча;
- асноўныя працэсы са цы-
яльна-эканамічнага раз віц-
ця цывілізацый Азіі;

Работа з вучэбным тэкстам 
(с. 147—148): выявіць ад мет ныя 
асаблівасці сацыяль най струк-
туры, спосабаў земле ўла дан ня, 
развіцця га ра доў і паў ся дзён нага 
жыцця цы ві лі зацый Азіі.
Параўнальная характарысты-
ка (з дапамогай табліцы або 

§ 17.
Індывідуальнае (на 
выбар):
- падрыхтаваць ілю-
стра ваны каталог 
(мож на электрон-
ны), прысвечаны 
куль турным дасяг-
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2. Сацыяльная ар-
га ні зацыя Танскага 
Кітая.
3. Асаблівасці са-
цыяльнага развіцця 
ў сярэднявечнай 
Японіі. 
4. Асаблівасці са-
цыяльных адносін 
у мусульманскіх 
кра інах. 
5. С а ц ы я л ь н а я 
структура ў Індыі.
6. Культура

- культурную спадчыну цы-
ві лізацый Азіі.
Вучні павінны ўмець:
- канкрэтызаваць змест па-
няцця тымар;
- выяўляць і тлумачыць за-
канамернасці і асаблівасці 
сацыяльных адносін цы ві-
лі зацый Азіі;
- характарызаваць са цы-
яльна-эканамічнае і куль-
турнае развіццё дзяржаў 
цы ві лізацый Азіі;
- параўноўваць грамадскія 
адносіны сярэднявечных 
цывілізацый Азіі і за ходне-
еўрапейскіх цы ві лі зацый

кластара (ментальнай карты)) 
землеўладання ў сярэднявеч-
ных Кітаі і Японіі, грамадскіх 
адносін Японіі і Заходняй Еў-
ропы.
Канкрэтызацыя сцверджання 
аб тым, што іслам рэгуляваў са-
цыяльныя адносіны ў Арабскім 
халіфаце (знайсці факты, якія 
пацвярджаюць гэта, у вучэб-
ным тэксце).
Перавод візуальна-графічнай 
інфармацыі ў слоўна-вер баль-
ную: на аснове схемы ахарак-
тарызаваць сістэму дзяр жаў-
нага кіравання імперыі Тан 
у Кітаі (с. 148), асаблівасці цы-
вілізацыйнага развіцця Індыі 
(с. 153).
Работа з інфармацыяй табліцы 
«Культура» (с. 154): вызна-
чыць найбольш значныя, па 
мер каванні вучняў, культур-
ныя дасягненні цывілізацый 
Азіі і растлумачыць свой пункт 
погляду

ненням сярэднявеч-
ных цывілізацый 
Азіі;
-  п а д р ы х т а в а ц ь 
бу к лет аб архі тэ-
кту рных пом ні ках 
ся рэдня вечных цы-
ві лізацый Азіі

19 Амерыка і Афрыка 
ў Сярэднявеччы
1. Геаграфічнае ста -

1 Вучні павінны ведаць:
- асноўныя дзяржавы, якія 
існавалі ў Амерыцы і Тра -

Работа з картай і вучэбным 
тэкстам (с. 155—156): выявіць 
геаграфічныя асаблівасці, якія

§ 18.
Індывідуальнае (на 
выбар):
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новішча і заняткі 
на сель ніцтва Аме-
рыканскага канты-
нента ў Сярэднія 
вякі. 
2. З е м л я р о б с т в а 
ў Амерыцы і пер-
шыя дзяржавы. 
3. Дзяржавы Цэн-
тральнай Амерыкі 
ў Сярэднявеччы. 
4. Асноўныя дзяр-
жа вы Андскага рэ гі-
ё на ў Сярэднявеччы. 
5. С а ц ы я л ь н а я 
струк тура і куль-
тур ныя дасягненні 
дзяржаў Амерыкі. 
6. Сярэднявечныя 
дзяржавы Афрыкі

пічнай Афрыцы ў Ся рэднія 
вякі; 
- асноўныя працэсы па лі-
тыч нага, сацыяльна-эка на-
мічнага развіцця цы ві лі за-
цый Афрыкі і Аме рыкі ў Ся-
рэд нія вякі;
- культурную спадчыну цы-
ві лізацый Афрыкі і Аме рыкі 
ў Сярэднія вякі.
Вучні павінны ўмець:
- лакалізаваць з апорай на 
гістарычную карту дзяржа-
вы, якія існавалі ў Афрыцы 
і Амерыцы ў Сярэднія вякі;
- выяўляць і тлумачыць за ка-
намернасці і асаблівасці раз-
віцця цывілізацый Афры кі 
і Амерыкі;
- ацэньваць дасягненні 
і ўклад у сусветную куль-
туру цывілізацый Амерыкі 
і Афрыкі

абумовілі адсутнасць адзі нага 
цэнтра цывілізацыі, і ла ка лі за-
цыю дзяржаўных утва рэнняў, 
якія ўзніклі на Аме ры канскім 
і Афрыканскім кан тынентах 
(магчыма работа ў групах).
Характарыстыка з выкары-
станнем гексаў грамадскіх 
адно сін цывілізацый Амерыкі 
і Афрыкі (работа ў групах).
Работа з ілюстрацыйным ма-
тэрыялам (с. 158, 160): аца ніць 
асаблівасці культурных пом-
нікаў цывілізацый Амерыкі 
і Тра пічнай Афрыкі.
Міні-дыскусія аб тым, у чым 
заключалася непаўторнасць 
гі старычнага развіцця цы ві-
лі за цый Амерыкі і Тра піч най 
Афрыкі

падрыхтаваць ілю-
страваны каталог 
(можна электрон-
ны), прысвечаны 
куль турным дасяг-
ненням сярэднявеч-
ных цывілізацый 
Амерыкі або Тра-
піч най Афрыкі

20 Абагульненне па 
раздзеле II

1 Вучні павінны ведаць:
- перыядызацыю гісторыі 
Сярэдніх вякоў;
- значэнні паняццяў, якія 
характарызуюць развіццё 

Варыянт 1. Работа з заданнямі 
да ўрока абагульнення па раз-
дзеле II (с. 162—164).
Варыянт 2. Абарона праектаў 
па тэмах, прапанаваных у па-
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сярэднявечных цывіліза-
цый Еўропы, Азіі, Амерыкі 
і Афрыкі;
- асноўныя працэсы эка на-
мічнага і грамадскага раз-
віц ця сярэднявечных цы ві-
лізацый Еўропы, Азіі, Аме-
рыкі і Афрыкі;
- культурную спадчыну за-
ходне еўрапейскай цы ві лі-
за цыі, славянскіх дзяржаў, 
цы вілізацый Азіі, Афрыкі 
і Амерыкі ў Сярэднія вякі.
Вучні павінны ўмець:
- канкрэтызаваць змест вы-
вучаных паняццяў;
- лакалізаваць з апорай на гі-
старычную карту пера мяш-
чэн ні варварскіх пля мён 
у перыяд Вялікага пера ся-
лен ня народаў, дзяржавы, 
якія існавалі ў Сярэднія 
вякі ў Заходняй Еўропе, 
у сла вян, у Азіі, Афрыцы 
і Амерыцы;
- сінхранізаваць падзеі 
ў Еўропе, Азіі, Амерыцы 
і Афрыцы;

чатку раздзела (с. 77) або вы-
браных вучнямі самастойна
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- выяўляць і тлумачыць 
за ка намернасці развіцця 
дзяр жаў, сацыяльных адно-
сін у краінах Заходняй Еў-
ро пы, славянскага свету, 
цы ві лізацыях Азіі, Афрыкі 
і Аме рыкі;
- праводзіць аналіз зместу 
гістарычных дакументаў як 
крыніц інфармацыі пра па-
дзеі гісторыі Сярэдніх вякоў;
-  ацэньваць дасягненні 
і ўклад у сусветную культуру 
цывілізацый Сярэднявечча

Раздзел III. Ля вытокаў індустрыяльнай цывілізацыі (15 г)

Тэма 1. ЗАХОДНІ СВЕТ У XVI—XVIII стст. (8 г)

21 Новы час як аса-
б лівы перыяд су-
свет най гісторыі
1. Новы час і яго пе-
рыядызацыя.
2. Вытокі Новага 
часу. 
3. Палітычная карта 
Еўропы ў XVI ст. 
4. Зараджэнне інду-
стрыяльнай цы ві-
лізацыі

1 Вучні павінны ведаць:
- перыядызацыю гісторыі 
Новага часу;
- асноўныя дзяржавы, якія 
існавалі ў Новы час;
- значэнне паняццяў Новы 
час, індустрыяльная цы ві-
лі зацыя;
- асноўныя працэсы па лі-
тыч нага развіцця за ходне-
еўрапейскай цы ві лі за цыі 
ў Новы час;

Работа з храналогіяй: вы явіць 
храналагічныя рамкі і асноў-
ныя перыяды Новага часу.
Работа з картай і вучэбным 
тэкстам (с. 170—173): ла ка лі-
за ваць асноўныя дзяржавы Еў-
ропы і выявіць прычыны змя-
ненняў на палітычнай карце.
Канкрэтызацыя гістарычных 
з’яў прыкладамі: работа з таб-
ліцамі «Змены ў жыцці еўра-
пейскага грамадства» (с. 169),

§ 19.
Індывідуальнае (на 
выбар):
- падрыхтаваць ві зі-
тную картку Новага 
часу ў любым зруч-
ным фармаце;
- параўнаць ха рак-
та рыстыкі Нова-
га часу ў вучэб-
ным дапаможніку 
і ў «Вікіпедыі» (па-
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- перадумовы пераходу да 
ін ду стрыяльнай цы ві лі за-
цыі.
Вучні павінны ўмець:
- канкрэтызаваць змест за-
своеных паняццяў;
- лакалізаваць з апорай на 
гістарычную карту дзяржа-
вы, якія існавалі ў Новы час;
- характарызаваць па лі тыч-
нае развіццё дзяр жаў Новага 
часу;
- параўноўваць аграрнае 
і індустрыяльнае грамад-
ствы;
- даваць ацэнку зменам, якія 
адбыліся ў заходнім свеце 
ў Новы час

«Перадумовы пераходу да ін-
дустрыяльнай цы ві лі зацыі» 
(с. 173).
Параўнальная характарысты-
ка аграрнага і індустрыяльнага 
грамадстваў (табліца, с. 174).
Міні-дыскусія: чаму Новы час 
названы гісторыкамі новым

раўнанне прад ста-
віць у зручнай фо-
рме)

22 Зараджэнне ка пі-
та лізму 
1. Вытокі ка пі та ліз му. 
2. Рост еўрапейскай 
эканомікі і гандлю, 
развіццё бан каў-
скай сістэмы. 
3. Гандлёвая рэва-
люцыя і рэвалюцыя 
цэн. 

1 Вучні павінны ведаць:
- значэнне паняццяў ка пі-
тал ізм, пратэкцыянізм, пер-
шапачатковае накапленне 
ка піталу, прамысловая рэ-
валюцыя;
- асноўныя працэсы са цы-
яльна-эка на мічнага раз віц-
ця заход не еўра пей скай цы-
вілізацыі ў Новы час.

Работа з вучэбным тэкстам 
(с. 175—177): выявіць факта-
ры, якія садзейнічаюць фар-
мі раванню капіталістычных 
адносін.
Перавод слоўна-вербальнай ін-
фар мацыі ў візуальна-гра фіч-
ную, канкрэтызацыя па няц ця 
(работа ў групах): 1) скла сці 
схему «Рэвалюцыя цэн»; 2) аха-

§ 20.
Індывідуальнае (на 
выбар):
падрыхтаваць арты-
кул у фармаце «Ві-
кіпедыі» аб дзей-
насці брытанскай 
або галандскай Ост-
Індскай гандлёвых 
кампаній
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4. Першапачатко-
вае накапленне ка-
піталу. 
5. Прадпрымаль-
ніц тва і капіталісты. 
6. Гандлёвыя кам па-
ніі і палітыка мер-
кантылізму. 
7. Пачатак прамыс-
ловай рэвалюцыі

Вучні павінны ўмець:
- канкрэтызаваць засвоеныя 
паняцці;
- выяўляць і тлумачыць за-
ка намернасці і асаблівасці 
раз віцця капіталістычных 
ад носін у краінах Заходняй 
Еў ропы;
- выказваць і тлумачыць 
свой пункт погляду на пры-
чыны больш хуткага раз віц-
ця пэўных дзяржаў Заход-
няй Еўропы

рактарызаваць паняцце капі-
та лізм у форме сінквейна; 
3) скласці схему (ментальную 
карту, гекс), якая адлюстроўвае 
перадумовы прамысловай рэ-
ва люцыі.
Міні-дыскусія аб прычынах 
больш хуткага эканамічнага 
раз віцця Галандыі і Англіі

23 Гуманізм і Адра-
джэнне 
1. Гістарычныя пе-
рад умовы ўзнік нен-
ня культуры Ад ра-
джэння. 
2. Гуманізм — фі ла-
софія Адраджэння. 
3. Мастацтва Ад ра-
джэння. 
4. Зараджэнне су-
часнай навукі. 
5. Развіццё па лі-
тыч ных ідэй, свец-
кай адукацыі і кні-
га друкавання

1 Вучні павінны ведаць:
- значэнне паняццяў Адра-
джэнне, гуманізм;
- імёны культурных дзеячаў 
эпохі Адраджэння;
- культурную спадчыну за-
ходне еўрапейскага Адра-
джэння. 
Вучні павінны ўмець:
- канкрэтызаваць змест за-
своеных паняццяў;
-  ацэньваць дасягненні 
і ўклад у сусветную культу-
ру эпохі Адраджэння

Перавод слоўна-вербальнай 
інфармацыі ў візуальна-гра-
фіч ную: скласці схему (мен-
тальную карту, гекс) «Пераду-
мовы эпохі Адраджэння».
Работа з ілюстрацыйным ма-
тэрыялам (с. 187): параўнаць 
прыклады мастацтва Ранняга 
і Позняга Адраджэння; выявіць 
характэрныя рысы мастацтва 
Позняга Адраджэння.
Сістэматызацыя вучэбнага ма-
тэрыялу ў выглядзе табліцы 
«Развіццё палітычных ідэй 
у эпоху Адраджэння».
Міні-дыскусія аб сучаснасці 
ідэй гуманістаў у наш час

§ 21.
Індывідуальнае (на 
выбар):
- стварыць візітную 
картку (паштоўку) 
эпохі Адраджэння;
- скласці сінквейн 
пра чалавека Адра-
джэння
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24 Пачатак еўра пей-
скай ка ла ніяльнай 
экспан сіі
1. Вытокі ка ла ні-
яль най экспансіі
і яе асаб лівасці.
2. Эканамічныя ма-
тывы, роля царквы
і дзяржавы.
3. Барацьба еўра-
пей скіх краін за
ва ло данне марскімі
ганд лёвымі шля-
хамі.
4. Стварэнне ка ла-
ні яльных імперый

1 Вучні павінны ведаць:
- значэнне паняцця ка ла ні-
ялізм;
- перадумовы і наступствы
Вялікіх геаграфічных ад-
крыц цяў.
Вучні павінны ўмець:
- канкрэтызаваць значэнне
паняцця каланіялізм;
- лакалізаваць з апорай на
гістарычную карту ка ла ні-
яльныя ўладанні еўра пей-
скіх краін;
- праводзіць аналіз зместу
гістарычных дакументаў;
- ацэньваць значэнне Вялі-
кіх геаграфічных адкрыццяў
для гісторыі і геаграфіі

Канкрэтызацыя гістарычных 
з’яў: на аснове схемы (с. 193) 
раскрыць змест перадумоў Вя-
лі кіх геаграфічных ад крыц цяў.
Работа з вучэбным тэкстам 
(с. 194): вызначыць эка на міч-
ныя матывы і ролю царквы 
і дзяржавы ў Вялікіх геа гра-
фіч ных адкрыццях.
Работа з дакументам (с. 194).
Работа з картай (атлас, с. 32): 
ла калізаваць новыя марскія 
шля хі і адкрытыя тэрыторыі; вы-
значыць каланіяльную пры на-
лежнасць адкрытых тэрыторый. 
Міні-дыскусія аб станоўчых 
і адмоўных наступствах Вялікіх 
геаграфічных адкрыццяў 

§ 22.
Індывідуальнае (на
выбар):
- падрыхтаваць па-
веда мленне аб пом-
ніку перша ад кры-
валь нікам у г. Лі-
са боне для дзя цей
12—13 га доў;
- падабраць ілю-
стра цыі з апі сан-
нем, якія най больш
па дыхо дзяць да зме-
сту параграфа

25 Рэфармацыя і рэ лі-
гій ныя войны
1. Прычыны і пера-
думовы Рэ фар ма-
цыі.
2. Пачатак Рэ фар-
ма цыі ў Германіі.
3. Распаўсюдж ван не 
Рэфармацыі ў Еў-
ропе і заснаванне

1 Вучні павінны ведаць:
- значэнне паняццяў рэ лі-
гій ная вайна, Рэфармацыя,
Контр рэфармацыя, пратэ-
стантызм;
- асноўныя напрамкі пратэ-
стантызму ў Еўропе;
- асноўныя працэсы рэ лі-
гій нага жыцця за ходне еўра-
пейскіх краін.

Работа з вучэбным тэкстам 
(с. 198—200): выявіць прычы-
ны і перадумовы Рэфармацыі.
Работа з дакументам (с. 199, 
204). 
Работа з картай (с. 203): праса-
чыць распаўсюджванне пратэ-
стантызму ў Еўропе.
Сістэматызацыя вучэбнай ін-
фар мацыі: ахарактарызаваць 

§ 23.
Індывідуальнае (на
выбар):
падрыхтаваць інтэ-
ра ктыўную стужку
часу з асноўнымі
па дзеямі перыяду
Рэ фармацыі і рэ лі-
гій ных войнаў у Еў-
ропе
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пра тэстанцкіх цэрк-
ваў. 
4. Раскол Еўропы
на каталіцкую і пра-
тэстанцкую.
5. Контррэфарма-
цыя

Вучні павінны ўмець:
- канкрэтызаваць значэнне
засвоеных паняццяў;
- лакалізаваць з апорай на
гі ста рычную карту шляхі
рас паў сюджвання пра тэ-
стан тызму;
- характарызаваць рэ лі гій -
нае раз віццё за ходне еўра-
пей  скіх дзяр жаў Новага
часу;
- праводзіць аналіз зместу
гістарычных дакументаў;
- ацэньваць значэнне Рэ фар-
мацыі

палітыку Контррэфармацыі па 
плане (заданне 5, с. 206).
Міні-дыскусія аб значэнні Рэ-
фар мацыі для далейшага раз-
віц ця заходняй цывілізацыі

26 Еўрапейская наву-
ка і культура канца 
XVI — XVII ст. 
1. Навуковая рэва-
лю цыя. Фар мі ра-
ван не новай кар ці-
ны свету.
2. Ідэі сацыяльнай
роўнасці і народна-
га суверэнітэту.
3. Літаратура і ма-
стацтва

1 Вучні павінны ведаць:
- значэнне паняццяў наву-
ковая рэвалюцыя, навуковая
карціна свету, маньерызм,
барока, класіцызм;
- культурную спадчыну за-
ходне еўрапейскай цы ві лі за-
цыі ў Новы час.
Вучні павінны ўмець:
- канкрэтызаваць значэнне
засвоеных паняццяў;
- характарызаваць культур-
ныя дасягненні Новага часу;

Аналіз вучэбнай інфармацыі 
(табліца «Дасягненні еўра пей-
скай навукі», с. 207).
Параўнальная характары-
стыка (з дапамогай табліцы) 
раз віцця еўрапейскай навукі 
ў XVI—XVII стст. 
Работа з вучэбным тэкстам 
(с. 209—211) па характарысты-
цы ідэй сацыяльнай роўнасці 
і народнага суверэнітэту.
Работа з ілюстрацыйным ма-
тэ рыялам (с. 212—213) па вы -

§ 24.
Індывідуальнае (на
выбар):
падрыхтаваць прэ-
зентацыю (буклет,
лэпбук), прысве-
чаную архітэктуры
(жы вапісу) аднаго
з мастацкіх стыляў
XVII ст.
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-  ацэньваць дасягненні 
і ўклад у сусветную культу-
ру еўрапейскай цывілізацыі 
Но вага часу

яўленні характэрных рыс роз-
ных мастацкіх стыляў (манье-
рызму, барока, класіцызму).
Міні-дыскусія аб уплыве на-
ву ковай рэвалюцыі XVI—
XVII стст. на сучаснае развіццё 
свету

27 Еўрапейскі абса-
лютызм 
1. Барацьба вялікіх 
дзяржаў за пана-
ванне ў Еўропе 
ў XVI—XVIII стст. 
2. Станаўленне аб-
са лютысцкіх дзяр-
жаў. 
3. Рэвалюцыя і ўста-
ляванне парламенц-
кай манархіі ў Англіі

1 Вучні павінны ведаць:
- паняцці абсалютызм, аб-
салютная манархія, парла-
менцкая манархія, буржуаз-
ная рэвалюцыя;
- асноўныя напрамкі знеш-
няй палітыкі еўрапейскіх 
дзяржаў;
- асноўныя прыметы еўра-
пейскага абсалютызму;
- прычыны, асноўныя падзеі 
і вынікі Англійскай буржу-
азнай рэвалюцыі.
Вучні павінны ўмець:
- канкрэтызаваць засвоеныя 
паняцці;
- лакалізаваць з апорай на гі-
старычную карту асноўныя 
па дзеі міжнароднай паліты кі 
XVI—XVIII стст.;

Работа з картай (атлас, 
с. 40—41) і вучэбным тэкстам: 
лакалізацыя на карце асноў ных 
па дзей міжнародных адносін 
XVI—XVIII стст.
Работа з вучэбным тэкстам 
(у групах): ахарактарызаваць 
палітычнае становішча Фран-
цыі, Прусіі, Аўстрыі, Вя ліка-
брытаніі ў XVII ст.
Параўнальная характарысты-
ка (у выглядзе табліцы) абса-
лютызму ў Францыі і Англіі.
Характарыстыка (па плане) 
Англійскай буржуазнай рэ ва-
люцыі.
Міні-дыскусія аб тым, ці мож-
на лічыць абсалютызм пра-
грэсам у палітычным развіцці 
еўрапейскага грамадства

§ 25.
Індывідуальнае (на 
выбар):
- падабраць фа та-
гра фіі  пом ні  каў 
і ін шых выяў фран-
цузскага караля 
Лю довіка XIV, якія 
характарызуюць 
яго як дзяржаўнага 
дзеяча;
- падрыхтаваць па-
ведамленне (прэ зен-
тацыю) пра яко га- 
небудзь еўра пей ска-
га па лі тыч нага дзе-
яча XVI—XVIII стст.
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- параўноўваць французскі 
і англійскі абсалютызм;
- характарызаваць змены 
ў Англіі пасля буржуазнай 
рэвалюцыі;
- даваць ацэнку абсалютыз-
му як гістарычнай з’яве

28 Кантрасты XVIII ст.: 
эпоха Ас вет ніцтва 
і рэвалюцый
1. Ідэалогія Ас вет-
ніцтва. 
2. Тэорыі абмежава-
най манархіі, народ-
нага суверэнітэту 
і прынцып падзелу 
ўлады. 
3. Асветны абсалю-
тызм.
4. Амерыканская 
рэ ва люцыя ў Но-
вым Свеце і Вялікая 
фран цузская рэва-
лю цыя ў Еўропе

1 Вучні павінны ведаць:
- значэнне паняццяў Ас вет-
ніцтва, асветны абсалю-
тызм;
- асноўныя ідэі эпохі Асвет-
ніцтва;
- прычыны і вынікі Амеры-
канскай і Вялікай француз-
скай буржуазнай рэвалю-
цый.
Вучні павінны ўмець:
- канкрэтызаваць засвоеныя 
паняцці;
- характарызаваць асноўныя 
ідэі Асветніцтва;
- праводзіць аналіз зместу 
гістарычных дакументаў;
- ацэньваць уплыў ідэй 
Асветніцтва на светапогляд 
людзей

Перавод слоўна-вербальнай 
ін фар мацыі ў візуальна-гра-
фіч ную і наадварот: скласці 
схе му (ментальную карту, гекс), 
прысвечаную Асветніцтву; рас-
казаць пра ход амерыканскай 
рэвалюцыі на аснове схемы 
(с. 228).
Сістэматызацыя вучэбнага ма-
тэрыялу: скласці табліцу «Дзе-
я чы Асветніцтва і іх ідэі».
Работа з дакументам (с. 224, 
226) па канкрэтызацыі ідэй 
асвет нікаў.
Работа з вучэбным тэкстам 
(с. 229—231): скласці аповед 
аб Вялікай французскай бур-
жу азнай рэвалюцыі па плане.
Міні-дыскусія аб тым, як ідэі 
эпохі Асветніцтва змянілі све-
тапогляд людзей

§ 26.
Індывідуальнае (на 
выбар):
падабраць ілю стра-
цыі да асноўных 
па дзей эпохі Асвет-
ніц тва, вы ка ры стоў-
ваючы вір ту аль ныя 
калекцыі му зеяў, 
ахарактарызаваць 
гэ тыя падзеі
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Тэма 2. РАСІЯ І СЛАВЯНСКІЯ НАРОДЫ (3 г)

29 Расійская дзяржа-
ва на парозе Но-
вага часу (XVI—
XVII стст.) 
1. Утварэнне адзі-
най Расійскай дзяр-
жавы. Кіраванне 
Івана Грознага. 
2. Стварэнне дзяр-
жаў нага апарату 
пры Іване Грозным.
3. Знешняя па лі ты-
ка Івана Грознага. 
4. Смутны час. 
5. Маскоўская дзяр-
жава ў XVII ст.
6. Культура Ра сі-
й скай дзяржавы 
ў XVI—XVII стст.

1 Вучні павінны ведаць:
- азначэнні паняццяў апрыч-
ніна, прыгонніцтва, сама-
дзяр жаўе;
- асноўныя працэсы па лі-
тыч нага, сацыяльна-эка на-
міч нага і культурнага раз-
віц ця ў Расійскай дзяржаве 
ў XVI—XVII стст.
Вучні павінны ўмець:
- канкрэтызаваць змест за-
своеных паняццяў;
- лакалізаваць на гі ста рыч-
най карце змяненні тэ ры-
то рыі Расійскай дзяржавы 
ў XVI—XVII стст.;
- выяўляць і тлумачыць 
заканамернасці і асаблівасці 
развіцця Расійскай дзяржа-
вы ў XVI—XVII стст.;
- праводзіць аналіз зместу 
гістарычных дакументаў;
- параўноўваць і тлумачыць 
розныя пункты погляду на 
дзейнасць Івана Грознага;
- даваць уласную ацэнку па-
лі тыцы Івана Грознага

Перавод слоўна-вербальнай 
ін фар мацыі ў візуальна-гра-
фіч ную: скласці схему або 
таб ліцу «Рэформы Івана Гроз-
на га», схему дзяржаўнага кі ра-
ван ня Расіі ў XVII ст.
Работа з дакументамі (с. 234, 
236—237).
Сістэматызацыя вучэбнага 
матэрыялу: запоўніць табліцу 
«Асноўныя напрамкі знешняй 
палітыкі расійскіх правіцеляў 
у XVI—XVII стст.».
Міні-дыскусія  аб ацэнцы 
апрыч ніны як унутранай па-
літыкі Івана Грознага (задан-
не 3, с. 240)

§ 27.
Індывідуальнае (на 
выбар):
- падрыхтаваць ар-
тыкул «Смутны час 
у Расіі: прычыны 
і вынікі» ў фармаце 
«Вікіпедыі»;
- падрыхтаваць па-
ве дамленне (прэ-
зен тацыю, лэпбук, 
каталог) пра рус-
кую культуру XVI—
XVII стст.
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30 Эпоха пера ўтва рэн-
няў у Расіі ў XVIII ст. 
1. Эпоха Пятра I 
і рэ фор мы ў Расіі. 
2. Ваенныя перамогі 
пятроўскай Расіі. 
3. Дзяржаўнае кі ра-
ванне. 
4. Асноўныя кірункі 
знешняй палітыкі 
пры пераемніках 
Пя тра. 
5. «Асветны абса-
лютызм» Кацяры-
ны II.
6. Ку л ьт у р а  Р а -
сій скай дзяржавы 
ў XVIII ст.

1 Вучні павінны ведаць:
- асноўныя працэсы палі-
тыч нага, сацыяльна-эка на-
міч нага развіцця Ра сій скай 
дзяржавы ў XVIII ст.;
- культурную спадчыну Ра-
сійскай дзяржавы XVIII ст.
Вучні павінны ўмець:
- лакалізаваць з апорай на 
гістарычную карту асноў-
ныя падзеі знешняй па лі-
ты кі Расійскай дзяржавы 
ў XVIII ст.;
- характарызаваць палі тыч-
нае, сацыяльна-экана міч нае 
і культурнае развіццё Ра сій-
скай дзяржавы ў XVIII ст.;
- параўноўваць і тлумачыць 
розныя пункты погляду на 
дзейнасць Пятра I;
- праводзіць аналіз зместу 
гістарычных дакументаў;
- даваць уласную ацэнку 
пера ўтва рэнням у Расіі 
ў XVIII ст.

Перавод візуальна-графічнай 
інфармацыі ў слоўна-вер баль-
ную: пракаменціраваць схему 
«Перадумовы рэформаў Пя-
тра I» (вучэбны дапаможнік, 
с. 242); канкрэтызаваць пры кла-
дамі схему «Асноўныя кі рун кі 
рэформаў Пятра I» (с. 245).
Работа з картай (атлас, с. 47—
48): лакалізаваць асноўныя 
напрамкі расійскай знешняй 
палітыкі XVIII ст. і ў сувязі з гэ-
тым прасачыць рост тэрыторыі 
Расійскай дзяржавы.
Параўнанне пунктаў погляду 
на дзейнасць Пятра I (с. 246; 
заданне 3, с. 250).
Работа з дакументам (с. 248).
Міні-дыскусія аб выніках 
і цане Пятроўскіх рэформаў

§ 28.
Індывідуальнае (на 
выбар):
- напісаць эсэ на 
тэ  му «Эпоха пера ў-  
тварэнняў у Расіі 
ў XVIII ст.»;
- падрыхтаваць па-
ве дамленне (прэ-
зен тацыю, лэпбук, 
каталог) пра рус кую 
культуру XVIII ст.

31 Славянскія народы 
ў XVI—XVIII стст. 
1. Утварэнне Рэчы 
Паспалітай. 

1 Вучні павінны ведаць:
- асноўныя працэсы палі-
тыч нага, сацыяльна-экана-
міч нага і культурнага раз -

Работа з картай і вучэбным 
тэкстам (схема, с. 251): вызна-
чыць і лакалізаваць на карце 
самастойныя славянскія дзяр-

§ 29.
Індывідуальнае (на 
выбар):
падрыхтаваць лэп-
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2. Крызіс і падзелы 
Рэчы Паспалітай. 
3. Становішча сла-
вян скіх народаў 
у скла дзе Асман-
скай імперыі. 
4. Славянскія землі 
ў складзе імперыі 
Габсбургаў. 
5. Культура паў-
днёвых і за ход ніх 
сла вян

віц ця славянскіх дзяржаў 
у Но вы час;
- культурную спадчыну сла-
вянскіх дзяржаў.
Вучні павінны ўмець:
- лакалізаваць з апорай на 
гістарычную карту дзяржа-
вы, у склад якіх уваходзілі 
заходнія і паўднёвыя сла-
вяне;
- выяўляць і тлумачыць за-
ка намернасці і асаблівасці 
раз віцця славянскіх народаў;
-  ацэньваць дасягненні 
і ўклад у сусветную куль-
туру заходніх і паўднёвых 
славян

жавы і дзяржавы, у склад якіх 
уваходзілі славянскія народы.
Работа з вучэбным тэкстам 
(у групах): ахарактарызаваць 
палітычнае, сацыяльна-эка на-
мічнае развіццё розных сла вян-
скіх народаў.
Работа з ілюстрацыйным 
матэрыялам (с. 254, 256): вы-
значыць агульныя і характэр-
ныя рысы архітэктуры розных 
славянскіх народаў.
Выказванне свайго пункта по-
гляду на асаблівасці развіцця 
славян у Новы час 

бук аб асаблівасцях 
па літычнага, са цы-
я льна-эканамічна-
га або культурнага 
раз віцця аднаго са 
славянскіх на ро даў

Тэма 3. ЦЫВІЛІЗАЦЫІ АЗІІ І АФРЫКІ Ў XVI—XVIII стст. (3 г)

32 «Традыцыйнае гра-
мадства» Усходу
1. Паняцце тра-
ды цыйнае грамад-
ства і асаблівасці 
ўсходняга феа да-
ліз му.
2. Асноўныя па лі-
тыч ныя цэнтры на

1 Вучні павінны ведаць:
- асноўныя дзяржавы, якія 
існавалі на Усходзе ў Новы 
час;
- значэнне паняцця трады-
цыйнае грамадства;
- асноўныя працэсы па лі-
тыч нага, сацыяльна-эка на-
міч нага развіцця краін Азіі. 

Канкрэтызацыя паняцця 
тра дыцыйнае грамадства : 
на аснове вучэбнага тэксту 
(с. 258—260) скласці сінквейн 
па няц ця.
Перавод візуальна-графічнай 
ін фар мацыі ў слоўна-вер баль-
ную: раскрыць і растлумачыць 
змест схемы «Асаблівасці тра-

§ 30.
Індывідуальнае (на 
выбар): 
скласці прэзента-
цыю (лэпбук, ката-
лог) пра развіццё 
адной з краін Азіі 
ў Новы час
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Усхо дзе:  Асман-
ская імперыя (Тур-
цыя), Індыя, Кітай 
і Японія. 
3. Сістэма дзяр-
жаў нага кіравання 
і дзяржаўна-рэ лі-
гій ная рэгламента-
цыя жыцця

Вучні павінны ўмець:
- канкрэтызаваць змест па-
няцця традыцыйнае грамад-
ства;
- лакалізаваць з апорай на 
гістарычную карту дзяр-
жавы, якія існавалі ў Азіі 
ў Новы час;
- выяўляць і тлумачыць за-
ка намернасці і асаблівасці 
раз віцця цывілізацый Азіі 
ў Новы час

дыцыйных грамадстваў Усхо-
ду» (с. 259).
Работа з вучэбным тэкстам 
(у групах): скласці характары-
стыку палітычнага і сацыяльна-
эканамічнага развіцця вядучых 
дзяржаў Азіі.
Работа з картай (атлас, с. 52—
53): прасачыць змяненні тэры-
торый найбуйнейшых дзяржаў 
Азіі і вызначыць прычыны гэ-
тых змяненняў

33 Каланіялізм у Азіі 
і Афрыцы 
1. Сутнасць паняц-
ця каланіялізм. 
2. Гандлёвая экс-
пан сія еўра пей скіх 
дзяр жаў.
3. Пачатак тэрыта-
рыяльных захопаў 
і ўтварэнне калоній. 
4. Гандаль рабамі

1 Вучні павінны ведаць:
- значэнне паняцця ка ла ні-
ялізм;
- прычыны і наступствы ка-
ла ніяльнай экспансіі еўра-
пейскіх краін у Азіі і Аф-
рыцы.
Вучні павінны ўмець:
- канкрэтызаваць паняцце 
ка ланіялізм;
- лакалізаваць з апорай на 
гістарычную карту напрамкі 
еўрапейскай каланіяльнай 
экспансіі на Усходзе і ў Аф-
рыцы;

Канкрэтызацыя паняцця ка-
ла ні ялізм: ахарактарызаваць 
палітыку каланіялізму ў вы-
глядзе сінквейна.
Перавод слоўна-вербальнай 
ін фар мацыі ў візуальна-гра-
фічную (работа ў групах): аха-
рактарызаваць каланіяльную 
палітыку еўрапейскіх дзяржаў 
з дапамогай схемы (ментальнай 
карты, гекса).
Работа з картай (атлас, с. 33): 
вызначыць рэгіёны, пера ўтво-
раныя еўрапейцамі ў ка лоніі да 
канца XVII ст.

§ 31.
Індывідуальнае (на 
выбар):
падрыхтаваць паве-
дамленне (прэзен-
тацыю) пра захоп 
і  пераўтварэнне 
ў калонію адной 
з  кра  ін  Усходу 
і Афры кі ў XVII—
XVIII стст.
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- характарызаваць прычыны 
і наступствы каланіяльнай 
экспансіі;
- каменціраваць пункт по-
гляду вучонага на прычыны 
страты незалежнасці кра і-
намі;
- даваць уласную ацэнку ка-
ла ніяльнай палітыцы еўра-
пейскіх дзяржаў

Тлумачэнне пункта погляду 
вучонага на прычыны страты 
незалежнасці краінамі Усходу 
(с. 272).
Міні-дыскусія аб сутнасці ка-
ла ніялізму з пункта погляду 
каланіяльных дзяржаў і ка ла-
ні яльных уладанняў

34 Духоўнае жыццё 
і культура цы ві лі-
за цый Усходу 
1. Адносіны жы ха-
роў Азіі і Афрыкі да 
еўра пейцаў.
2. Рэлігійныя сі с-
тэмы. 
3. Адукацыя і шко-
ла. 
4. Літаратура і ма-
стацтва

1 Вучні павінны ведаць:
- рэлігійныя сістэмы цы ві-
лі зацый Азіі і Афрыкі і іх 
уплыў на жыццё грамадства;
- культурную спадчыну 
цы ві лізацый Азіі і Афрыкі 
ў Но вы час;
- імёны вядомых культур-
ных дзеячаў Усходу ў Новы 
час.
Вучні павінны ўмець:
- характарызаваць рэ лі гій-
нае і культурнае развіццё 
цы вілізацый Азіі і Афрыкі 
ў Новы час;
-  ацэньваць дасягненні 
і ўклад у сусветную культу-
ру цывілізацый Усходу

Сістэматызацыя вучэбнай ін-
фар мацыі: скласці табліцу, 
у якой ахарактарызаваць рэлігіі 
краін Усходу ў Новы час.
Параўнальны аналіз сістэм 
аду кацыі розных краін Усходу 
(у форме табліцы, схемы, гекса).
Работа з ілюстрацыйным ма-
тэ рыялам (с. 278—279): вы-
я віць асаблівасці мастацтва 
і архі тэктуры краін Усходу.
Міні-дыскусія аб тым, чаму 
Усход называюць светам кан-
трастаў

§ 32.
Індывідуальнае (на 
выбар):
-  напісаць верш 
у сты лі хайку пра 
любую пару года;
- падрыхтаваць прэ-
зентацыю (каталог, 
лэпбук) пра куль-
турныя дасягненні 
адной з краін Усхо-
ду ў Новы час
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35 Абагульненне па 
раздзеле III

1 Вучні павінны ведаць:
- перыядызацыю гісто рыі 
Но вага часу;
- значэнне паняццяў, якія 
характарызуюць гістарыч-
нае раз віццё цывілізацый 
у Новы час;
- асноўныя дзяржавы, якія 
існавалі ў Новы час;
- асноўныя працэсы па лі-
тыч нага, сацыяльна-эка на-
мічнага і культурнага раз-
віцця за ходне еўра пей скай 
цывілізацыі, сла вян скіх 
дзяр жаў, цы ві лі зацый Азіі, 
Афрыкі і Аме рыкі ў Новы 
час.
Вучні павінны ўмець:
- канкрэтызаваць змест вы-
вучаных паняццяў;
- лакалізаваць з апорай на 
гістарычную карту тэ ры-
то рыі, адкрытыя ў эпоху 
Вялікіх геаграфічных ад-
крыц цяў, дзяржавы, якія 
існа валі ў Новы час, ка ла-
ні яльныя ўладанні еўра пей-
скіх дзяржаў; 

Варыянт 1. Работа з заданнямі 
да ўрока абагульнення па раз-
дзеле III (с. 281—283).
Варыянт 2. Абарона праектаў 
па тэмах, прапанаваных у па-
чатку раздзела (с. 165) або вы-
браных вучнямі самастойна
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- выяўляць і тлумачыць 
заканамернасці і асаблівасці 
развіцця капіталістычных 
адносін, культуры і рэлігіі 
ў краінах Заходняй Еў ро-
пы, славянскага свету, цы-
ві лізацыях Азіі, Афрыкі 
і Аме рыкі;
- праводзіць аналіз зместу 
гістарычных дакументаў як 
крыніц інфармацыі аб падзе-
ях гісторыі Новага часу
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